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الزميالن حسني الرمضان وبيان عاكوم مع السفير بسام عبداملجيد

الزميل فريد سلوم متوسطا فهد أبو شعر وفراس مفتي 

النائبان شعيب املويزري ومبارك اخلرينج والشيخ أحمد العبداهلل وعبدالعزيز الغنام ود.محمد البصيري والسفير بسام عبداملجيد )محمد ماهر(وزير املواصالت د.محمد البصيري والسفير بسام عبداملجيد وحرمه يقطعون كيكة احلفل

السفراء: القطري عبدالعزيز الفهيد والسعودي د.عبدالعزيز الفايز واللبناني د.بسام نعماني واألردني جمعة العبادي

السفير اللبناني د.بسام نعماني ومرزوق اخلرافي والشيخ علي اليوسف وعيسى الذوادي

السفير الروسي يهنئ

السفير املصري طاهر فرحات وحرمه مع السفير السوري وحرمه

الشيخ أمير املالك والشيخ منر املالك يهنئان

عماد مالعب وفريق مبيعات لكزس بشركة الساير مع السفير السوري وحرمه والزميل فريد سلوم

نبيلة العنجري تبارك للسفير السوري وحرمه بالعيد الوطني السوري

السفير اإليراني علي جنتي يبارك

عبداحلميد احلجي يبارك للسفير بسام عبداملجيد وحرمه وللوزير املفوض موسى املسلم

الشيخ صباح جابر املبارك يهنئ بالعيد الوطني السوري

السفير اإلماراتي حسن اخليال يبارك

السفير السوري وحرمه يستقبالن السفيرة األميركية ديبورا جونز

البصيري: مواقف الكويت وسورية متطابقة بجميع القضايا ونقف معها في كل أزماتها
عبد المجيد: ال تخيفنا التهديدات اإلسرائيلية وسنرّد إذا تعرضنا ألي هجوم

خالل احتفال السفارة السورية بالعيد الوطني الـ 64

الفايز: عالقة المملكة بسورية ممتازة والتشاور مستمر بين القيادتين السفيرة األميركية: هناك حوار مهم مع سورية »وأنا أحب سورية وايد«
 سُنسمعكم رأينا
في مجلس األمة

ع���ن تهدي���د النقاب���ات 
بالقيام باضراب  العمالي���ة 
ش���امل ف���ي املؤسس���ات 
احلكومي���ة في ح���ال اقرار 
قانون اخلصخصة الذي اتفق 
عليه في املداولة االولى في 
مجلس االمة، رد د.البصيري 
ف���ي احتفال  بالقول »نحن 
السفارة السورية الشقيقة 
ال� 64 وسنسمعكم  بعيدها 
رأينا ف���ي مجلس االمة بعد 

يومني في هذه القضية«.

من جميع النواحي، وسورية سترد 
اذا تعرضت الى اعتداء ونحن نعد 
انفسنا لهذه الغاية«، مشيرا الى 
انه اذا تعرضت سورية الى ضربة 
فمن دون ان نطلب مساعدة من 
احد سيهب االشقاء لتأييدنا وتأييد 

مواقفنا من جميع النواحي.

حوار مهم بين سورية وأميركا

م���ن جهتها، قالت الس���فيرة 
االميركية ديبورا جونز ان »هناك 
حوارا مهما بني سورية والواليات 
املتحدة« وأم�لت ان ت�س��رع وزيرة 
اخلارجية في ارس���ال الس���فير 
االميرك���ي الى دمش�����ق، الفتة 
الى انها بعد وصوله ستس���افر 
الى دمش���ق »ألني احب سورية 

وايد«.

سورية والسعودية في تشاور مستمر

من جانبه، قال سفير اململكة 

العربية الس����عودية عبدالعزيز 
الفايز »يس���ع�دني ان اش�����ارك 
اخوانن���ا ف���ي س���ورية باليوم 
انت���هز هذه  الوطن���ي وكذل���ك 
امل��ناسبة لتهنئة الرئيس بشار 
االسد والسفير بسام عبداملجيد 
الذي ش���رفنا بحضور اول حفل 
وطني يقيمه في الك�ويت«، الفتا 
الى ان هذه املناس�بة عزيزة على 
قلوب اجلمي���ع ألن ذكرى جالء 
املستعمر االجنبي من اي قط��عة 
ارض عربية ه���ي ذكرى غالي�ة 
على قلوبنا، الفتا الى ان الشعب 
الس���وري حتقق له اجلالء بعد 

تضحيات كبيرة.
العالقات  الفاي���ز  ووص���ف 
� السورية باملمتازة،  السعودية 
مشيرا الى ان التشاور مستمر بني 
القيادتني وقال »اململكة وسورية 
تعم���الن ملا في���ه مصلحة االمة 

العربية«.

احلرية واالس���تقالل لس���ورية 
وبالتال���ي كرامته���ا«. ووصف 
العالقات السورية � الكويتية بانها 
في »أحسن حال«، مشيرا الى ان 
الكويت وقفت الى جانب قضايا 
س���ورية في كل االوقات، خاصة 
فيما يتعلق بجهودنا باستعادة 
اجلوالن احملتل، مؤكدا ان الكويت 
لطاملا دعمت سورية خصوصا في 

املجال االقتصادي.

سنرد إذا تعرضنا إلى اعتداء

التهدي���دات  وبخص���وص 
املتكررة بتوجيه  االس���رائيلية 
السفير  الى سورية، قال  ضربة 
الس���وري »هذه ليست اول مرة 
تهدد اسرائيل وتطلق العنان، لكن 
سورية اعدت وتعد نفسها لهذه 
االحتماالت وال ميكن ان تخيفنا 
هذه التهديدات، وحّصّنا انفسنا 
عسكريا، وجبهتنا الداخلية متينة 

الكويت جتاه س���ورية حتى في 
املاضي عندما حصل االعتداء من 
قبل الطيران االسرائيلي الغاشم 
كان واضحا وجليا، ونحن نستنكر 
مثل هذه االمور ونقف مع سورية 
في جميع االزمات السياسية وال 
الكويت مواقف  ميكن ان تنسى 
س���ورية، لذلك نحن مع سورية 

في كل شيء«.

استعادة الحرية واالستقالل

من جهته، قال السفير السوري 
بسام عبداملجيد ان »17 ابريل عيد 
اجلالء لسورية مناسبة غالية جدا 
على السوريني، هو اليوم الذي جال 
فيه املستعمر االجنبي عام 1946 
بعد احتالل دام 26 عاما، لذلك هذه 
املناسبة غالية على قولبنا وانتم 
ترون مدى االحتفال الكبير الذي 
يقام في ارض السفارة. ومعنى 
اجلالء معنى كبير يعني استعادة 

والكويت مواقفهما فيما بينهما او 
جتاه القضايا العربية او االسالمية 
متطابقة وموحدة، والدليل على 
ذلك موقف سورية املبدئي ابان 
الغزو العراقي الغاشم ايام الرئيس 
الراحل حافظ االس���د رحمه اهلل 
في ذلك الوقت، ال ميكن ان تنسى 
وكذلك مواقف الرئيس بشار االسد 
فهذا الشبل من ذاك االسد، فالقضية 
مس���تمرة واملواقف بني البلدين 
س���واء الكويت جتاه سورية او 
العكس ال ميكن ان يش���وبها أي 

شائبة.

نقف مع سورية في جميع أزماتها

وردا على سؤال عن احتمال 
شن حرب اسرائيلية على سورية، 
قال د.البصيري »بال شك موقف 
الكويت جتاه س���ورية ثابت وال 
ميكن بأي حال من االحوال نقبل 
مبثل تهديد كهذا او اخبار، وموقف 

اخواننا في س���ورية سواء على 
ارض الكويت او على ارض سورية 
الشقيقة، ونشكرهم على كل ما 
تقدمه احلكومة السورية والشعب 
السوري جتاه اخوانهم الكويتيني 
سواء املصطافني او املستثمرين 
الذين  الرسميني واملسؤولني  او 
يزورون س���ورية ف���ي كل وقت 

وحني«.

مواقف متطابقة

وع���ن موق���ف الكويت جتاه 
س���ورية، ق���ال د.البصيري »ال 
يحتاج هذا االم���ر الى حديث او 
ش���ك، حيث ان مواقف البلدين 
متطابقة في كل القضايا العربية 
واالقليمي���ة والدولية املصيرية 
القضية  وعلى وجه اخلصوص 
الفلس���طينية التي تعد القضية 
االولى للعرب والقضية املركزية 
واحملورية وبال شك ان سورية 

االسد وكذلك مواقفها في ظل قيادة 
الرئيس بشار االسد ال ميكن ان 
تنسى في تاريخ الشعب الكويتي، 
مستذكرا موقف سورية ابان الغزو 

العراقي للكويت.
ومتنى د.البصيري لسورية 
»كل من���اء وكل ازده���ار وتقدم 
ومزيدا من الرخاء في ظل قيادة 

الرئيس بشار االسد«.
وتابع قائال »وكما تعلمون فإن 
الرئيس بش���ار االسد تربطه مع 
اخيه صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد عالقات وثيقة وكنا 
تشرفنا بزيارة الرئيس قبل اشهر 
قليلة ونحن دائما على اتصال مع 
هذا البلد العربي الكبير والشقيق 
الذي له مواقف عربية ومبدئية 
ال تنسى، ونتمنى لسورية مزيدا 
من النماء والتطور في العالقات 
بني البلدين ونتمنى لهم احتفاالت 
مدي���دة وان نلتقي م���ع جميع 

بيان عاكوم
ما بني »وطني الكويت سلمت 
للمجد وعلى جبينك طالع السعد، 
يا مهد آباء االلى كتبوا سفر اخللود 
فنادت الشهب« وبني »حماة الديار 
عليكم سالم ابت ان تزل النفوس 
الكرام، عرين العروبة بيت حرام 
وعرش الشموس حمى ال يضام« 
امتزج النشيدان مبناسبة العيد 
الوطني السوري مساء اول من 
امس والذي القى حضورا كبيرا 
داخل مبنى الس���فارة السورية، 
حيث تضمن االحتفال اناش���يد 
وفقرات ش���عبية مختلفة القتها 

فرق تراثية سورية.
حضر احلفل وزير املواصالت 
د.محمد البصيري وعدد كبير من 
اعضاء السلك الديبلوماسي وحشد 
من ابناء اجلالية الس���ورية في 

البالد.
املناس���بة، قال وزير  وبهذه 
املواصالت والناطق الرسمي باسم 
احلكومة د.محمد البصيري »انا 
سعيد جدا لوجودي اليوم )امس 
االول( عند االخوة في س���فارة 
اجلمهورية السورية الشقيقة، وبال 
شك اننا نحتفل معهم الليلة بالعيد 
الرابع والس���تني للعيد الوطني 
الذي  الشقيق  العربي  البلد  لهذا 
تربطنا معه اواصر وطيدة منذ 

عشرات السنني«.
واض���اف د.البصي���ري »بني 
الكويت وسورية عالقات سياسية 
وعالقات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية، وان هن���اك اآلالف من 
الكويتي���ني كل ع���ام يقض���ون 
مصيفه���م في س���ورية، وهناك 
روابط اقتصادية وسياسية وثيقة 
بني البلدين«، الفتا الى ان مواقف 
سورية والرئيس الراحل حافظ 


